قانـون أساسي عدد  19لسنة  2017مؤرخ في  18أفريل
 2017يتعلق بتنقيح وإتمام القانون اﻷساسي عدد  34لسنة
 2016المؤرخ في  28أفريل  2016المتعلّق بالمجلس اﻷعلى
للقضاء).(1
باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻷساسي اﻵتي نصه:

الفصل اﻷول ـ تضاف فقرة رابعة إلى الفصل  36من القانون
اﻷساسي عدد  34لسنة  2016المؤرخ في  28أفريل 2016
المتعلق بالمجلس اﻷعلى للقضاء هذا نصها:
الفصل ) 36فقرة رابعة( :وفي صورة عدم توفّر النصاب
المنصوص عليه بالفقرة السابقة ،تنعقد الجلسة صحيحة بعد ساعة
على أﻻّ يق ّل الحضور عن الثلث.

الفصل  2ـ يضاف الفصل  79مكرر إلى الباب الخامس :أحكام
انتقالية من القانون اﻷساسي عدد  34لسنة  2016المؤرخ في
 28أفريل  2016المتعلق بالمجلس اﻷعلى للقضاء هذا نصه:

الفصل  79مكّرر :استثناء لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل
 32والفصل  33من القانون اﻷساسي عدد  34لسنة 2016
المؤرخ في  28أفريل  2016المتعلق بالمجلس اﻷعلى للقضاء،
فإنّه في صورة وجود شغور بالمجلس اﻷعلى للقضاء أو بأحد
المجالس القضائية ،يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس مؤقّتين
بالمجلس المعني يمارسان مهامهما إلى حين سد الشغور وانتخاب
رئيس ونائب له.
الفصل  3ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل  73من
القانون اﻷساسي عدد  34لسنة  2016المؤرخ في  28أفريل
 2016المتعلق بالمجلس اﻷعلى للقضاء.

الفصل  4ـ تتم الدعوة وجوبا ﻻنعقاد أول جلسة للمجلس
اﻷعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس نواب الشعب ،وعند التعذّر
من قبل أحد نائبيه ،في أجل أقصاه  7أيام من تاريخ دخول هذا
القانون حيز النفاذ .وﻻ تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأي وجه
من اﻷوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة.

ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  28مارس
.2017
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ينشر هذا القانون اﻷساسي بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في  18أفريل .2017
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي

قانون عدد  20لسنة  2017مؤرخ في  12أفريل 2017
يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17لسنة  1986المؤرخ في
 7مارس  1986المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك
الدولة العمومي للطرقات).(1
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون اﻵتي نصه :
الفصل اﻷول ـ تلغى أحكام الفصول  45و 46و 47من القانون
عدد 17لسنة  1986المؤرخ في  7مارس  1986المتعلق بتحوير
التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات وتعوض بما يلي:
الفصل ) 45جديد( :يعاقب كل مخالف ﻷحكام هذا القانون
ولنصوصه التطبيقية بخطية إدارية وفقا لجدول تعريفي يضبط بأمر
حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالتجهيز.
يضاعف مبلغ الخطية المشار إليها بالفقرة اﻷولى من هذا
الفصل عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة.

تسلط الخطية المذكورة بصرف النظر عن التتبعات الجزائية
من أجل ارتكاب جرائم الجوﻻن على الطرقات أو من أجل تخريب
أو سرقة التجهيزات التابعة لملك الدولة العمومي للطرقات
أو التعدي على حرمته.
عﻼوة على الخطية المنصوص عليها بالفقرة اﻷولى من هذا
الفصل ،يتحمل المخالف مصاريف إزالة آثار المخالفة وجبر
اﻷضرار الﻼحقة بملك الدولة العمومي للطرقات بواسطة أمر
استرجاع مصاريف.
في صورة ارتكاب المخالفة بواسطة عربة من قبل السائق ،فإنه
يمكن لمالك العربة اﻻعتراض لدى الجهة التي قامت بمعاينة
المخالفة في أجل ﻻ يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغ المحضر
أو تحرير المخالفة وتسلم المحضر مباشرة.

ــــــــــــــــــــ
 (1اﻷعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلست ـه المنعقـدة بتاريخ  29مارس
.2017
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